Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde Mandag den 23. april 2018 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Jytte Withen, Laila Wöhlk, Hanne
Petersen, Kirsten Ebbesen, Rene Sørensen, Karl Saugstrup, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita
Possienke, CT (ref)
Afbud: Herdis og Grete (Karl og Rene deltager som suppleanter)

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokol fra sidste møde blev godkendt og underskrevet

Pkt.2.

Økonomi

Budget 2019

godkendes

Budgetredegørelse, mål og visioner samt Budget for 2019 blev gennemgået og godkendt med følgende ordlyd:
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Budget 2019, , bidrag budget afleveret d. 23-04-2018 14:37,

Pkt.3

Regnskab

Kvartalsrapport måned 1 til 3

gennemgås

Likviditet (prognose)

udarbejdes

Regnskab og kvartalsrapport er ikke færdig på nuværende tidspunkt. Udsættes til næste møde

Pkt.4.

Udvalg

Status på bygningssyn

Tagrender på sognegården er ved at blive renoveret af Himmerlands VVS.

Varmecirkulære
Varmecirkulæret skal følges. Der må ikke varmes mere op end de 18. grader som cirkulæret tillader.
Der er problemer med at opnå 18 grader i koret og ved orgelet, medens der i skibet ikke er problemer.
Der skal arbejdes med at finde en løsning hvor hele kirken kan holde de 18 grader.
Himmerland VVS og el sættes på sagen. Birte tager kontakt.

Sakristi
Stiftet har meddelt, at efter høring ved Den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet anbefales det, at der
udarbejdes et nyt projekt.
Det besluttes at Jørgen tager kontakt til Stiftet for at høre hvem der kan godkendes som arkitekt.

Bazar

hvordan gik basaren

Generel tilfredshed, der manglede dog kunder sidst på dagen
Takkebreve sendes ud
revision af tavler - Sognegårdens Venner
Næste Bazar er den 6. april 2019

Pkt.5.

Præstenyt

Jørgen og Lars har været til møde med centerrådet - Der er enighed om at der er muligheder for øget samarbejde.
Centerrådet er inviteret til menighedsrådsmødet den 6. juni kl. 17.30.
25 maj er der bydelsfest (ravnerock). Blå boks og præster deltager.
24. jan - fælles konference for gymnasieelever

Konfirmationer:
Birte deler gaver ud om lørdagen. Herdis om søndagen

Pkt.6.

Medarbejdere

Ferieplaner

ansatte og præster

Morten uge 27 - 28 - 29
Marianne uge 28 – 29 – 30
Christian uge 30 - 31 – 32
Allan uge 28

Frivillighedskoordinator

status

Aktivitetsudvalget arbejder med stillingsopslag og arbejdsbeskrivelse. Næste møde holdes på mandag.

Pkt.7.

Assyrisk kirke

Status

Susanne orienterede om et møde i den assyriske kirke - Lars og Susanne deltog herfra.
Forslag om fælles dialogmøder, kulturaftener og sognerejser m.m.
Forslag om at udveksle indlæg på Facebook og i Kirkeblad.
Der er ønske om musikudveksling. Assyrisk kirke vil gerne have mere musik i deres handlinger.

Pkt.8.

Eventuelt

Forslag om hygiejnekursus for medarbejdere og frivillige. Det undersøges hvad det koster.
Højskolens venner har repræsentantskabsmøde den 4. maj - Jørgen deltager
Der er vedtaget en ny valglov omkring valg til menighedsrådet med virkning fra 2020
Pkt.9.

Næste møde

23. april
28. maj

v / Susanne

